
Inschrijving als seniorlid (leeftijd 18+) bij Roeivereniging Leerdam 

KVK 40321751 
 IBAN NL42 RABO 0358 4492 19 
 Lingedijk 27, 4142 LD Leerdam 
 T: 0345 – 615 115  www.rvleerdam.nl  

Persoonsgegevens 
Ondergetekende geeft zich op als lid van Roeivereniging Leerdam: 

Achternaam  

Voorletters   Voornaam  

Geboortedatum   Geslacht  

Straatnaam  Nummer  

Postcode   Woonplaats  

E-mailadres  

Mobiel nummer 0 6         Vast nummer           

 

Lidmaatschap 

Ingangsdatum  

Voorkeur roeidag? Ja/Nee Zo ja, welke?  

Afspraken gemaakt? Ja/Nee Zo ja, met wie?  

Kan roeien? Ja/Nee 
Zo ja, hoe lang, waar, 

op welke niveau? 
 

Kan zwemmen? Ja/Nee Zo ja, welke diploma’s?  

Wil deelnemen aan Toertochten / Wedstrijden 

Wil de vereniging 

helpen met / bij 

Bestuur / Coaching / Communicatie / Evenementen / Onderhoud 

materiaal / Onderhoud terrein / Overig, namelijk …   

 

Ondertekening 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement 

en de omgangs- en gedragsregels van Roeivereniging Leerdam. 
 

Datum   Plaats   Naam en handtekening 

 

LET OP: u helpt ons enorm indien u ook de incassomachtiging invult en ondertekent. 
 

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren in de brievenbus van 

de roeivereniging, het postvak van de secretaris of een digitale kopie verzenden naar 

leden@rvleerdam.nl. Zonder complete (persoons)informatie en ondertekening kan 

het formulier niet verwerkt worden! 

http://www.rvleerdam.nl/
mailto:leden@rvleerdam.nl


Doorlopende machtiging SEPA Roeivereniging Leerdam 

KVK 40321751 
 IBAN NL42 RABO 0358 4492 19 
 Lingedijk 27, 4142 LD Leerdam 
 T: 0345 – 615 115  www.rvleerdam.nl  

Incassant 

 

Ondertekening 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Roeivereniging 

Leerdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 

van uw rekening af te schrijven. U geeft ook toestemming aan uw bank om doorlopend 

een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Roeivereniging Leerdam. 

 

Roeivereniging Leerdam zal deze machtiging alleen gebruiken voor inning van de 

contributie, voor kosten van verenigingsactiviteiten waarvoor u zich hebt 

aangemeld en voor andere vooraf met u afgesproken betalingen.  

 

Als u het niet eens bent met een incasso, dan kunt u deze laten terugboeken 

(storneren). Dit kan tot acht weken (56 kalenderdagen) na de incasso. Is de 

terugboektermijn verlopen? Neem dan contact op met de penningmeester van de 

roeivereniging via penningmeester@rvleerdam.nl. 

 

 

 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren in de brievenbus van 

de roeivereniging, het postvak van de secretaris of een digitale kopie verzenden naar 

leden@rvleerdam.nl. 

Incassant Roeivereniging Leerdam 

Adres Lingedijk 27, 4142 LD  Leerdam 

Rekeningnummer NL42 RABO 0358 4492 19 

Incassant ID NL63 ZZZ4 0321 1751 000 

IBAN Rekeningnummer                   

Naam Rekeninghouder  

Adres  

Datum   Plaats     Handtekening 

http://www.rvleerdam.nl/
mailto:penningmeester@rvleerdam.nl
mailto:leden@rvleerdam.nl

